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Thiago Araújo e Edivar Silva Gomes

• COBERTURA

2º Classic Ostras – Rio das Ostras, RJ

E os clássicos invadiram a lagoa...

Os automóveis deram um colorido diferente aos arredores da Lagoa de Iriry e atraiu um grande público, que

mesmo em trajes de banho foi admirar os "veteranos"

Rio das Ostras-RJ, 17 de abril de 2011. O belíssimo domingo de sol atraiu muitos turistas e moradores à
Lagoa de Iriry, um dos principais locais de lazer dessa cidade da Região dos Lagos. Munidos de
cadeiras de praia, guarda-sois, chapéus, cangas, protetores solares e outros apetrechos típicos para o
programa, os banhistas, dessa vez foram surpreendidos pela atração extra que por volta das 10 da
manhã literalmente invadiu o local. Em fila indiana, cerca de 100 automóveis antigos — fabricados entre
1929 e o final da década de 1980 — foram ocupando o espaço destinado especialmente a eles e
encantando quem se dispôs a admira-los.

Organizado por um grupo de entusiastas do
município — liderados por Thiago de Araújo — o 2º
Classic Ostras – Encontro de Veículos Antigos e
Colecionáveis contou com o total apoio da
Prefeitura Municipal e do Rio Minas Clube de
Veículos Antigos, que mobilizou antigomobilistas e
colecionadores de toda a região, para que
prestigiassem o evento. Cabo Frio, Araruama, São
Pedro da Aldeia, Macaé, Campos, Nova Friburgo,
Petrópolis, Casemiro de Abreu, Iguaba Grande,
Búzios e Rio de Janeiro, foram algumas das
cidades representadas. De Macaé partiram cerca
de 20 carros em comboio, todos de sócios do Rio
Minas.

Os nacionais foram a grande maioria, com
destaque para Fusca, Opala, Passat, MP Lafer e

Fiat 147, além de impecáveis exemplares dos anos 1980, como o Uno e o Monza, ambos fabricados em
84 — modelos que a cada dia caem mais no gosto dos aficionados.

Ricardo Rocha nos mostrou seu VW TL 1971. Com aparência externa bastante original, o carro esconde
um potente motor aspirado de 2.300 cilindradas. "Envenenado", como a galera dizia nos idos de 1970.
— Já estou trabalhando nesse carro há cerca de 10 anos. Mas ainda falta muito para ficar como eu
gostaria. Agora preciso melhorar o sistema de freio. Não é fácil parar esse TL! — afirmou “Rick”, como
gosta de ser chamado.
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À esquerda o MP lafer, um dos destaques nacionais. À direita, "Rick" e seu TL "envenenado"

Entre os importados, dois Fordinhos Modelo A, Plymouth Sedan 1948, Porsche 911 Mercedes Benz 280
SL, Pick-up Willys 1951 e Jeeps militares fabricados por Willys e Kaiser.

Mas a exposição na Lagoa de Iriry foi apenas o ponto alto do Encontro. A partir das 8 horas da manhã
aconteceu a concentração dos automóveis na Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. Às 9 e meia,
cerca de 50 “raridades” deram início ao desfile em carreata pelos principais pontos do centro de Rio das
Ostras, para o deleite dos outros motoristas (que sem dúvida ficaram com uma pontinha de inveja!) e dos
pedestres. Sorrisos, palmas, tchauzinhos, buzinadas, sinais de positivo foram algumas das
manifestações de carinho e admiração recebidas pelos antigomobilistas. O cortejo seguiu pela orla
passando pelas praias do Centro e da Tartaruga. O último ponto percorrido foi a famosa Praia da Costa
Azul, onde os turistas interromperam o banho de mar por alguns instantes para assistir àquela exibição
surpreendente e fora do comum.

Acima, a carreata
com cerca de 50
automóveis, que

percorreu as ruas
da cidade.

Ao lado, o Ford
Modelo A Phaeton

1931 e o Plymouth
Sedan 1948

Além dos automóveis, o evento contou também com uma rica exposição de miniaturas e teve uma boa
cobertura da mídia, sendo inclusive alvo de reportagem da Rede Intertv, filiada da Rede Globo. Edivar
Silva Gomes, presidente do Rio Minas Clube de Veículos Antigos oficializou o nome de Thiago de Araújo
como presidente do núcleo da entidade em Rio das Ostras.
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O evento aconteceu nos arredores da Lagoa de Iriry, uma região de visual incrível, um dos cartões postais da
cidade. De água doce, é separada do oceano (ao fundo) por uma estreita faixa de areia.

Em seu breve discurso durante a abertura do evento, o Assessor de Indústria e Comércio de Rio das
Ostras, Sérgio Azevedo, deu às boas vindas aos colecionadores e, mostrando-se suspreso com a
quantidade de veículos participantes, lembrou que a prefeitura dará todo o apoio necessário para que o
Classic Ostras cresça a cada edição, tornando-se um evento turístico como o Encontro de Motociclistas
— considerado um dos maiores do Brasil.

Texto e fotos: Equipe do Portal Maxicar

18 de abril de 2011

 

 Automóveis  Momentos

 Rio das Ostras  Carreata

COMENTÁRIOS PARA ESTA MATÉRIA

Data: 18/4/2011
Nome: Glênio Vieira
Email: glenio.vieira@yahoo.com.br
Mensagem: O evento foi sensacional!!!!! Fenomenal!!!!!
Literalmente os antigos pararam a cidade.
A grandiosidade do evento se vê pelas fotos, com bons carros, gente animada, muito
publico. A parceria da Prefeitura de Rio das Ostras, Thiago Araujo (agora Riominas-
que bom!) e Clube Riominas só poderia dar certo.
Uma Prefeitura inteligente é assim, apoia e colabora com bons eventos que só trazem
bons frutos para a cidade.
Que venham os próximos....
Não poderia deixar de parabenizar a EXCELENTE cobertura do MAXICAR, com a Fátima
e Fernando (que tive a alegria de conhecer pessoalmente).

Grande abraço e até a próxima!!!!

Glênio Vieira
SM 4.1 - 1985
Diretor Clube Riominas - Núcleo Macaé

Data: 18/4/2011
Nome: paulo mota(fusca+carreta)
Email: paulomota1214@hotmail.com
Mensagem: LINDO DIA,LINDA CIDADE,LINDO LUGAR,LAGOA DA COCA-COLA,LAGOA
AGRADAVEL ,AGUA MUITO BOA,PARABENS MAXICAR POR BELISSIMAS FOTOS.

Data: 18/4/2011
Nome: Carlos Magno Faturini
Email: faturini@uol.com.br
Mensagem: Que maravilha!!!
Parabéns a todos e ao Tiago pelo evento.
Parabéns maxicar pela exelente cobertura.
Ano que vem se Deus quiser estarei de volta, eu e meu fuscão verde mistico.

6Share
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Data: 18/4/2011
Nome: Thiago de Araújo
Email: thiago.de.araujo@live.com
Mensagem: É com grande alegria e satisfação, que venho, em nome de toda a
equipe de organização do Classic Ostras, lhes agradecer imensamente pela presença,
e por ter acreditado em nosso evento, que está apenas começando.

Essa, foi a 2ª edição, e sabemos que temos muito o que aprender em questão de
organização, já que essa "bagagem", só conseguimos adquirir com o tempo e com as
experiências que vivemos. Portanto, quero que saibam que vamos trabalhar ainda com
mais firmeza do que trabalhamos até agora, para deixarmos o evento cada vez melhor
para todos nós.

Ficamos maravilhados com o número de participantes dessa edição do evento. A
organização contou 110 veículos expostos, e um total de mais de 700 pessoas que
puderam admirar máquinas, tanto em tamanho real, quanto em miniatura, já que neste
ano, contamos com novidades, e entre elas, uma exposição de veículos em miniatura.

Com isso, só pudemos confirmar o que todos nós, tanto do Clube Rio Minas, quanto
da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio de Rio das Ostras, já havíamos dito:
Nossa cidade possui um potencial enorme para sediar um evento antigomobilista. O
público gosta. Nós, colecionadores, adoramos. A cidade, com suas belíssimas
paisagens, agradece, por tanta gente passar por aqui.

Nós, mais uma vez, agradecemos à todos vocês que deram esse brilho todo especial
ao evento, e nos permitiram atingir esses números impressionantes para um evento
que está apenas começando. Aos que não puderam vir, não tem problema. É só virem
ao próximo! rsrs

É isso aí, até o 3º Classic Ostras!!!

Atenciosamente,

Thiago de Araújo
Priscilla Bianucci
Ronaldo Monteiro
Rio Minas Clube de Veículos Antigos

Data: 19/4/2011
Nome: Juliano Dalla Rosa
Email: clubedofuscapocos@yahoo.com.br
Mensagem: Thiago,

Parabens pelo belo evento..
Excelente...

ao portal Maxicar pelas belas imagens!!

Quem sabe ano que vem aparecemos por ai

Abs

Juliano

Data: 19/4/2011
Nome: Renê Vieira Lousada
Email: lousada_rene@hotmail.com
Mensagem: Foi muito bom este encontro de carros em Rio das Ostras, levei pela 1ª
vez a minha caravan diplomata 89.

No próximo evento a carreata deveria seguir pela esquerda, pois muitas vans
entraram em nosso meio.

Outra coisa que achei que faltou foi as reprotagens com todos os exposiores, tirando
foto do veiculo e do proprietário contando um breve histório do carro.

PARABÉNS

Data: 19/4/2011
Nome: Clara Marques
Email: mclarasmarques@yahoo.com.br
Mensagem: Lindo! Lindo!
Adorei o evento, Thiago, parabéns!!!! Estou já esperando anciosa pelo do ano que
vem!!
Fernando e Fátima ADORO VOCES, parabéns por mais essa matéria maravilhosa, que
retrata perfeitamente o clima de alegria, descontração e amizade que acontecem nos
eventos de carros antigos.

Data: 19/4/2011
Nome: Lucas Pessanha de Campos Salles
Email: LucasAMD@gmail.com
Mensagem: Foi meu primeiro encontro de carros antigos fora de Campos Dos
Goytacazes - RJ, Gostaria de Agradecer primeiramente a Deus por nos dar a Saúde e
o trabalho para manter e viajar com nossos antigos e amigos, alem daquele sol
maravilhoso que ele nos deu no dia 17.

Ao meus Amigos Fernando Fire (147Azul) Luiz ( Maveco Preto laranja), Cristiano e
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Edinho( Maveco amarelo). 

Muito Obrigado aos organizadores! 

Minhas Impressões sobre o encontro são as melhores possíveis, Organizado, Pessoas
de bom nivel de comportamento e educação, Carros em excelente nível de
conservação, segurança por parte da Guarda municipal.

Fica aqui meus agradecimento também a Aquela senhora e um Senhor da
Maxicar.com.br ( não sei o nome deles, estavam no fusca branco) a Cobertura que
vocês fizeram do evento, foi muito bacana. 
Parabéns pelos clicks. 

é Isso pessoal,fica aqui meus agradecimentos e essa explanação de euforia com esse
encontro. 

Espero vocês em Campos Dos Goytacazes - RJ nos dias 6, 7 e 8 de Maio. 

Vai ser um prazer receber todos aqui!
LucasAMD (147 Bege 81)

Data: 19/4/2011
Nome: DAVID ERMAN
Email: szachno@hotmail.com
Mensagem: Ao Maxicar, parabéns pela belíssima cobertura do Classic Ostras,
cobertura de qualidade. E a Fátima? Que simpatia é aquela? Gente boníssima!!!

Ao Thiago, fico muito feliz pelo ótimo dia nos proporcionado, antigos de qualidade,
muito público, local maravilhoso, praia, bate papo gostoso, fico feliz também em saber
que o Rio Minas - Rio das Ostras-RJ estará muito bem representado com a nova
gestão, a frente Thiago Araújo. Parabéns e até o ano que vem!!!

A prefeitura Municipal de Rio das Ostras-RJ, muito obrigado por ter acreditado no
Thiago Araújo e no Rio Minas Clube de Veículos Antigos, as fotos, mais do que
palavras, comprovam o grande sucesso, a grande movimentação que há na cidade
com o Antigomobilismo. Tenho certeza que todos nós ficamos admirados com esse
evento e que venham muitos mais.

Um grande abraço a todos.

David Erman - Fiat 147 - Rio Minas - Macaé-RJ.

Data: 19/4/2011
Nome: Ricardo Carneiro
Email: ricardocarneiro4@hotmail.com
Mensagem: Quero aqui parabenizar o amigo Thiago pela organização do evento e
parabenizar também os amigos Fernando e Fátima pela excelente cobertura do
mesmo. O trabalho de vocês é maravilhoso. As fotos ficaram sensacionais, todas elas.
E o local e o tempo ajudaram e muito. Belos veículos marcaram presença e a
tendência é que os próximos encontros tenham uma quantidade maior de veículos e
pessoas. Um dos grandes responsáveis pelo sucesso do evento sem sombra de
dúvidas foi este conceituado portal Maxicar, pois a divulgação feita aqui fez com que
muitos se deslocassem para Rio das Ostras para participar do evento.
Grande abraço.
Viva o antigomobilismo !

Data: 19/4/2011
Nome: Giovanni M. Afonso
Email: 
Mensagem: Quero dar os parabéns ao Thiago e a todos que organizaram esse
belíssimo encontro. E mais uma vez o portal Maxicar fez uma ótima cobertura do
evento. É isso ai, divulgando o antigomobilismo.

Data: 20/4/2011
Nome: kiko
Email: kiko3398@yahoo.com.br
Mensagem: Parabens aos organizadores deste grande evento,que tenho certeza que
a cada edição estara maior e melhor,ao Maxicar pela excelente cobertura,e aos
amigos antigomobilistas por cuidar tão bem destas maquinas maravilhosas.

Data: 20/4/2011
Nome: Renê Vieira Lousada
Email: lousada_rene@hotmail.com
Mensagem: Foi muito bom este encontro de carros em Rio das Ostras, levei pela 1ª
vez a minha caravan diplomata 89.

No próximo evento a carreata deveria seguir pela esquerda, pois muitas vans e carros
de passeio entraram em nosso meio.

Outra coisa que achei que faltou foi as reportagens com todos os expositores, tirando
foto do veiculo e do proprietário contando um breve histório do carro.

PARABÉNS
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Data: 21/4/2011
Nome: Francisco Paz
Email: francisco@amigosdomplafer.com.br
Mensagem: Infelizmente a turma do Rio de Janeiro não pode participar do encontro
devido ao compromisso assumido com os organizadores de outro encontro no Rio,
ocorrido na mesma data. Porém estivemos muito bem representados pelos Amigos
Mário e Élcio, ambos de Cabo Frio, além de mais um MP (peço desculpas ao
proprietário, pois não pude identificá-lo). Pela bela reportagem mostrada aquí, vimos
que foi um sucesso total. A beleza do local casou perfeitamente com o brilho
impecável dos lindos carros. Parabéns ao Thiago, aos demais organizadores, à
Prefeitura e patrocinadores pelo belo encontro. 
Ao Portal Maxicar, cabe felicitá-los pela costumeira excelente cobertura que
proporciona aos que não puderam estar presentes, a possibilidade de sentir o clima do
encontro.
No próximo estaremos presentes com certeza.

Francisco Paz - Amigos do MP Lafer.

Data: 22/4/2011
Nome: Thiago de Araújo
Email: thiago.de.araujo@live.com
Mensagem: Olá Renê. Ficamos contentes por termos lhe proporcionado o primeiro
evento com sua Caravan. Agradecemos também pelos elogios e sugestões. A respeito
da carreata, segui as instruções do batedor da Força Tática da Guarda Municipal. Ele
que me instruiu a seguir pela direita, que aliás, é o lado correto para veículos que
estão mais lentos. A pista da direita é pista de maior velocidade, e isso é regra. A
respeito da sua sugestão sobre histórico dos veículos, nós chegamos a montar um
pequeno resumo histórico dos modelos que haviam confirmado presença préviamente.
Não havia como montar um resumo de um veículo que não estava confirmado de
aparecer. Tivemos também um pequeno problema. As papeletas acabaram mais rápido
do que pudemos ver, pois o número de veículos foi enorme, e nem a Secretaria de
Turismo, e nem nós do Clube, prevíamos tanto sucesso. Por isso, infelizmente alguns
veículos ficaram sem as papeletas no parabrisa.

Um abraço Renê, e te aguardamos no próximo Classic Ostras! Você, sua família e sua
bela Caravan!

Atenciosamente,

Thiago de Araújo.

Data: 22/4/2011
Nome: Thiago de Araújo
Email: thiago.de.araujo@live.com
Mensagem: Francisco, realmente foi uma pena não ter podido recebê-los em nosso
evento. Realmente, de agora em diante, vamos trabalhar para que as datas de nossos
eventos, não coincidam com as de outros, para que não haja este problema, e todos
possam comparecer à todos os eventos que quiserem, sem precisar para isso, ter de
deixar de ir à algum. 

A propósito, o terceiro MP Lafer que estava presente no evento, pertence ao nosso
amigo Dalmo, que também é morador da cidade e compareceu inclusive no 1º Classic
Ostras. Na ocasião, um dos trechos da reportagem feita pela Inter TV foi feita com
ele e seu carro.

Um forte abraço, e até a próxima!

Data: 22/4/2011
Nome: Thiago de Araújo
Email: thiago.de.araujo@live.com
Mensagem: Ricardo, muito obrigado pelas palavras! Ficamos um pouco tristes por
você, um dos maiores contribuintes para a divulgação do antigomobilismo em nossa
região, não estivesse presente para o evento. Mas todos nós sabemos que você,
mesmo de longe, estava torcendo pelo sucesso do mesmo. Só faltou você para a
festa ficar melhor meu amigo! 

Aguardo você e seu SP-2 no próximo Classic Ostras!
Obs - Se quiser levar além do SP-2, o MP, não tem problema hein! hehehe

Forte abraço!!!

Data: 23/4/2011
Nome: Nilza M C de Souza
Email: ncsbbr@yahoo.com.br
Mensagem: Não seria precisamente um comentario, trata-se de uma pergunta,
gostaria de saber se o proprietário desse carro Ao lado, o Ford Modelo A Phaeton
1931 alugaria o carro para um evento. Obrigada.

Data: 23/4/2011
Nome: Nilza M C de Souza
Email: ncsbbr@yahoo.com.br
Mensagem: Não seria precisamente um comentario, trata-se de uma pergunta,
gostaria de saber se o proprietário desse carro Ao lado, o Ford Modelo A Phaeton
1931 alugaria o carro para um evento. Obrigada.
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Data: 23/4/2011
Nome: Thiago de Araújo
Email: thiago.de.araujo@live.com
Mensagem: Nilza, o proprietário do Fordinho 1931 vermelho, já fez alguns
casamentos com seu belo carro. Vamos conversar melhor por e-mail, ok? Um abraço.

Data: 23/4/2011
Nome: Mário e Edna/Cabo Frio
Email: mario969@gmail.com
Mensagem: Parabens aos organizadores Tiago e Edivar do Rio Minas, pelo 2º
enconto de Rio das Ostras, tambem à Prefeitura de Rio das Ostras, Secretaria de
Turismo, Indústria e Comércio. Foi um domingo muito agradevel com os nossos
amigos. Mais uma vez a dupla dinamica Fernando e Fátima do MAXICAR fizeram uma
belissima reportagem e as fotos mostraram a qualidade do evento. Parabens a todos,
nos encontramos dia 1º de Maio em São Pedro de Aldeia.
Txau.

Data: 26/4/2011
Nome: Ideraldo Cruz - Clube do Fusca de Poços de Caldas
Email: ideraldo_cruz@uol.com.br
Mensagem: Thiago, parabéns pelo belíssimo evento! Infelizmente não pudemos estar
presentes, mas ano que vem, vamos fazer um esforço extra para poder participar com
vocês. Continuem com o bom trabalho e empenho.

Abraço dos mineiros!

Data: 28/4/2011
Nome: Ricardo Costa
Email: ricardocruzcosta@ig.com.br
Mensagem: Primeiro encontro que eu vou, adorei pretendo dia 01 de maio estar em
São Pedro D'aldeia e em breve estarei tambem expondo um carrinho. Obrigado
Fernando do portal maxicar, por ter enviado lista dos encontros.

Data: 2/5/2011
Nome: AMAURY CARVALHO-
Email: VITORIAAM@OI.COM.BR
Mensagem: EMBORA UM POUCO TARDE PARA ELOGIAR, NÃO PODERIA DEIXAR DE
FAZE-LO.

PARABÉNS THIAGO ARAUJO E EDVAR SILVA GOMES, PELO ÓTIMO EVENTO.

ESTAREMOS JUNTOS EM 2012.

ABRAÇOS

AMAURY CARVALHO

SÃO PEDRO DA ALDEIA

Data: 18/10/2011
Nome: Dante Tonini
Email: distribuidoramondan@hotmail.com
Mensagem: Nunca é tarde para elogiar um evento como esse, parabens Thiago
Araujo e Edvar Silva Gomes pelo sucesso do evento.
Sou de Barra de São João e sou apreciador de carros antigos e gostaria de saber se
existe durante o ano algum local em RO que voces se reunam ? Estou comprando uma
CARAVAN 6CC e adoraria participar ok.

Abraços e mais uma vez Parabens !!!

Dante Tonini

QUER DEIXAR UM COMENTÁRIO?
Então informe o código abaixo! 
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